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Feedback 01 – Clip (01) 

Bílý hráč 7 zahájí přechodovou fázi, červený obránce 12 ve snaze o zastavení postupu útočícího hráče 
způsobí kontakt zboku na horní část těla. Tento kontakt splňuje kritéria nesportovní chyby C3. 

IC – rozhodčí musí zapískat nesportovní chybu červenému hráči 12. 

Feedback 01 – Clip (02) 

Bílý obránce 9 způsobí nedovolený kontakt na černého útočníka 0 tím, že vstoupí do jeho válce a je 
za tento nedovolený kontakt zodpovědný.  

CC – správně zapískaná osobní chyba bílého hráče 9. (Rozhodčí by měl použít novou signalizaci 
„Cylinder Play“) 

Feedback 01 – Clip (03) 

Bílá hráč 18 střílí poslední TH, při souboji o doskok mezi černým hráčem 13 a bílým hráčem 9 použije 
černý hráč 13 nedovoleně svého loktu a kontaktuje bílého hráče. Rozhodčí zapíská osobní chybu 
černému hráči 13. Tento kontakt splňuje kritéria nesportovní chyby – C2. 

IC – musí být zapískána nesportovní chyba černého hráče 13. 

Feedback 01 – Clip (04) 

Bílé družstvo po získání míče zahájí přechodovou fázi. Bílý hráč 21 staví clonu mimo zorné pole na 
červeného hráče 18. Clona není stacionární, útočník zkrátí vzdálenost obránci a nedá mu prostor a 
čas pro reakci na clonu. Jedná se o nedovolenou clonu bílého hráče. 

INC– musí být zapískán útočný faul bílého hráče 21. 

Feedback 01 – Clip (05) 

Žlutý hráč 3 začíná nájezd do vymezeného území, černý hráč 27 zaujme LGP. Kontakt útočníka 
směřuje na trup obránce. Útočník je zodpovědný za nedovolený kontakt.  

INC – rozhodčí musí zapískat útočný faul žlutého hráče 3. 

  

https://drive.google.com/file/d/1LIo6dgDqqTEN8vEDxJgM_Niy1JjK6DTv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KxnJKMohpaVdMYhqFq3WXIcuYJTjEoMy/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LaFurJ4kIx4NkiKv1s7dWIT4IOZiPCiM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LBTzAn9Of5hqpnUdqb5SEcttPoAtDv5L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LHMUcnSm0aJfkDzzyEdJcCe-NYrwmp5h/view?usp=share_link


 

 

Feedback 01 – Clip (06) 

Černý hráč 23 zahájí pokus o střelbu, bílý hráč 53 skáče mimo svůj válec a při dopadu kontaktuje 
útočníka pravou nohou. Obránce neumožní útočníkovi dopadnout do volného prostoru. Za kontakt je 
odpovědný obránce. 

INC – musí být zapískán střelecký faul bílého hráče. 

Feedback 01 – Clip (07) 

Bílý hráč 12 zahájí nájezd do vymezeného území, černý obránce zaujme včas LGP. Bílý hráč 12 
způsobí kontakt na trup obránce. Útočník je za tento nedovolený kontakt zodpovědný. 

CC – správně zapískaný útočný faul bílého hráče.  

Feedback 01 – Clip (08) 

Modrý hráč 13 staví clonu na bílého hráče 11. Clona je v zorném poli obránce, clonící hráč nemusí 
respektovat prvky prostoru a času a může clonu postavit těsně k protihráči. Clona však není stacionární 
a clonící hráč se ve cloně pohybuje. 

CC – správně zapískaný útočný faul modrého hráče 13. 

Feedback 01 – Clip (09) 

Bílý hráč 9 zahájí spojitý pohyb směrem na koš. Modrý obránce 1 zaujme LGP, ale kontakt nesměřuje 
na trup, ale na bok modrého hráče. Obránce je odpovědný za nedovolený kontakt. 

IC – rozhodčí musí zapískat obranný faul modrého hráč 1. 

Feedback 01 – Clip (10) 

Modrý hráč 15 staví clonu na bílého hráče 10. Útočník nepostaví dovolenou clonu v rámci svého válce 
a je v pohybu.  

INC – rozhodčí musí zapískat útočný faul modrého hráče 15. 

Situace pokračuje a bílý hráč 10 kontaktuje útočníka nedovoleně ramenem do oblasti hlavy. Tento 
kontakt splňuje kritéria nesportovní chyby – C2 a musí být rozhodčími potrestána. 

INC – rozhodčí musí tento kontakt posoudit jako nesportovní chybu bílého hráče 10. 

Následně modrý hráč 4 po chycení míče zahajuje driblink, bílý hráč 10 nezaujme LGP a způsobí 
nedovolený kontakt, za který je odpovědný. 

CC – správně zapískaná osobní chyba bílého hráče 10. 

https://drive.google.com/file/d/1LX24R3LUeCYKvS-OGwFm_c16GzWrMtBG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KdegSmDyUq8kFH3iO-Giyi_6DEk-KwjL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LkhAtgYCexmRlG9iiPdiyIO19a8mkgr9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1L6GfsABQpzUQmL4ZVb_VwD1HdhJkJijY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LRX16CxeiG28fDKE67S0JzqBDtO_s7ED/view?usp=share_link

